
Divendres, 18 d’octubre de 2013

CULTURA 30 NOU9EL

G
R

IS
EL

D
A

 E
SC

R
IG

A
S

Josep Vila, el director del Cor, i els cantaires aixecant la copa que van rebre a Luxemburg, aquest dijous a l’Ajuntament de Granollers

El Cor Infantil Amics de la Unió torna a Granollers enmig de l’eufòria pels premis rebuts

Rebuda de campions

Granollers

EL 9 NOU

Després de ser doblement 
premiat a la Philarmonie de 
Luxemburg diumenge al ves-
pre, el Cor Infantil Amics de 
la Unió va arribar dilluns a 
Granollers enmig de l’expec-
tació i l’eufòria de familiars, 
amics i veïns. No n’hi havia 
per menys. La formació gra-
nollerina acaba de guanyar el 
premi en la seva categoria, de 
cors joves, al concurs Let the 
Peoples Sing, organitzat per 
la Unió Europea de Radiodi-
fusió, però també la Silver 
Rose Bowl al millor cor de 
totes les categories. “No ens 
ho esperàvem gens, de veri-
tat. I quan vam sentir Cor 
Infantil Amics de la Unió per 
segon cop, molts ni enteni-
en què passava”, reconeixia 
aquesta setmana Josep Vila, 
el director del cor. “És que la 
Silver Rose Bowl és el premi 
gros”, afegia. Aquesta és la 
primera vegada que el con-
curs, que va néixer als anys 
60 al Regne Unit per iniciati-
va del BBC i que als anys 80 
es va internacionalitzar, no 
havia entregat mai cap premi 
a un cor del sud d’Europa. 
Per tant, el guardó, a més de 
representar un èxit per al cor 
en si mateix, també mostra 
com el nivell coral del país 
s’acosta cada vegada més al 
nivell del nord del continent, 
un fet que fa pocs anys era 
impensable. Haver guanyat 
la Silver Rose Bowl l’ha con-
vertit en la millor formació 
coral amateur d’Europa. Ara, 
El Cor Infantil tindrà el tro-
feu durant dos anys, després 
dels quals l’haurà de portar 
a Munich en una gala en què 
també hauran de cantar.

La Banda Municipal 

de Barcelona 

interpreta Wagner 

a Granollers

Granollers

EL 9 NOU

La Banda Municipal de 
Barcelona, sota la direcció de 
Salvador Brotons, actua dis-
sabte per primer cop al Tea-
tre Auditori de Granollers. 
Presentarà l’espectacle Wag-

ner amb vents, que l’endemà 
diumenge servirà per inau-
gurar la temporada a l’Au-
ditori. Amb aquest concert, 
en què els instruments de 
vent són els protagonistes, la 
banda vol commemorar els 
200 anys del naixement del 
compositor Richard Wagner. 
L’actuació inclou fragments 
d’Els mestres cantaires, de 
Tristan i Isolda, i Tannhäu-

ser, així com peces per a oboè 
i banda de Rimski-Kórsakov, 
i Ferrer Ferran. La sonoritat 
de l’orquestra s’adapta com 
un guant a la música wagne-
riana i la fa arribar amb tota 
la seva energia i sensibilitat. 
El concert tindrà la participa-
ció estelar de Stefan Schilli, 
un dels oboistes més recone-
guts a escala mundial.

Segona Mostra 
d’Art Urbà a 
Roca Umbert

Granollers

L’antiga fàbrica Roca Umbert 
de Granollers acollirà aquest 
dissabte la segona Mostra 
d’Art Urbà (MAU) amb 
l’exposició dels cinc projec-
tes seleccionats. Al matí es 
farà la jornada de treball “A 
les places! Ciutat, Cultura, 
Comunitat”, a la qual ja s’han 
apuntat més de 60 persones 
amb l’objectiu de debatre a, 
voltant de l’acció sociocultu-
ral, artística i comunitària de 
l’espai públic. 

Cap de setmana de 
comèdia al Teatre de 
Ponent de Granollers

Granollers

El Teatre de Ponent de 
Granollers proposa per 
aquest cap de setmana Nave-

gants, una comèdia de Toni 
Cabré, dramaturg i guanya-
dor del premi Crítica Serra 
d’Or de Teatre l’any 2000. 
Factea de Mataró represen-
tarà l’obra el dissabte a les 9 
del vespre i diumenge a les 
7 de la tarda. Es tracta d’una 
comèdia en què dos perso-
natges, per atzar, es conei-
xen a través d’internet. Els 
personatges inventen un joc, 
una realitat que no és la seva, 
una realitat virtual en la qual 
queden atrapats. 

Vila alça la Silver Rose Bowl enmig de l’eufòria dels cantaires
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A l’arribada a Granollers, dilluns al vespre, els cantaires i el director van ser rebuts per familiars i amics

Segons Vila, ja sabien que 
el que havien guanyat era 
molt important, però al llarg 
d’aquesta setmana ho han 
anat constatant. “Ha estat 
un no parar. Jo encara no he 
pogut descansar. Avui mateix 
ens han confirmat que, amb 
la nostra actuació, serem els 
encarregats d’obrir La Mara-
tó de TV3”, explicava aquest 
dimecres el director.

Dijous al vespre també van 
ser rebuts a l’Ajuntament de 
la ciutat per l’alcalde Josep 
Mayoral, la regidora de Cultu-
ra, Alba Barnusell, i els regi-
dors Àlex Sastre i Pep Mur. A 
la sala, plena de públic, també 
hi havia la presidenta de l’en-
titat, Marina Garrell.

En el seu parlament, Josep 
Vila, director del cor, va dir 
que “és un honor i una sort 
representar aquesta ciutat 
anem on anem de Catalunya 
o d’Europa”. I també es va 
adreçar a les famílies dels 

cantaires: “És un luxe tenir 
les famílies com les vos-
tres. Sentim molt el vostre 
suport”. Per la seva banda, 
l’alcalde els va agrair “la fei-
na, l’empenta i la capacitat 
de treball i la capacitat de 
treballar en equip. Les ciu-

tats que saben cantar bé són 
millors ciutats”, va conclou-
re. L’acte es va acabar amb 
la interpretació d’un tema 
que cantaran en el concert 
que faran a l’església de 
Sant Esteve el proper mes de 
novembre.


